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פרשת "כי תשא"

בסיעתא דשמיא,  ערש"ק י"ט אדר התשע"ז

"ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו ַלה' ִּבְפֹקד אָֹתם ְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹאָתם" )ל, יב(.
מן הפסוקים משתמע, שעל מנת למנוע נגף מפקידת עם ישראל, צריך כל 
וכי אין הקב"ה  ולכאורה קשה,  אחד ואחד מהם להביא את מחצית השקל. 

יכול למנוע את הנגף ללא אותו 'סיוע' בדמות מחצית השקל?
שאלה זו הפנה רבי יצחק מוולאז'ין זצ"ל בהגיעו לעיר אחת, להמונים שצבאו 
על פתחו, כדי לתת לו שלום, כשראה כי הצפיפות והדוחק סביבו הגיעו לכדי 

סכנת נפשות.
ומיד מיהר להשיב: "התשובה פשוטה למדי... כאשר ישמעו ישראל שהקב"ה 
רוצה לדעת את מניינם, יזדרז כל אחד מהם לקיים את המצוה, וכולם עתידים 
להתייצב בתור ארוך, כשכל אחד ינסה להידחק קדימה ככל יכולתו, על מנת 

להיות מן הראשונים לספירה".
סכנת  של  מצב  ליצור  עלולים  שם,  להיוצר  שעתידים  והדוחק  "הצפיפות 

נפשות, כמעט 'נגף' של ממש...".
"לפיכך ציווה הקב"ה שכל אחד ואחד יתן מחצית השקל, וברגע שבו ישמעו 
ישראל שהספירה עולה כסף, סביר להניח שאף אחד לא יידחק קדימה, אלא 
כדי  אותי  ימצא  שכבר  רבנו  משה  על  חזקה  להתאמץ?  מה  'לשם  יחשוב: 

לגבות ממני מחצית השקל...', וכך תיפתר הבעיה מאליה".
"גם אני", סיים רבי יצחק מוולאז'ין, "מכריז בזאת, כי לא באתי לכאן לשוא, 
כי אם למצוה חשובה של פדיון שבויים, לפיכך אינכם צריכים להידחק כל 

כך...".   

"ַוִּיֵּתן ֶאל ֹמֶׁשה ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת" )לא, יח(.
הנה מצינו שנחלקו חכמים במדרש )שיר השירים יא, א(, בענין הגדת דברי תורה: 
ואינם ערבים לשומעיהן  יוחנן אומר, כל מי שאמר דברי תורה ברבים  "רבי 
ככלה זו שערבה על בני אדם בחופתה – נח לו שלא אמרן. ריש לקיש אמר, כל 
מי שאמר דברי תורה ואינם ערבים על שומעיהן ככלה זו שערבה על בעלה 

בשעת חופתה – נוח לו שלא אמרן".
דרשת האמוראים נובעת מן הפסוק שלפנינו, כפי שמבוארת במדרש )שמו"ר, פרשה 
מא( שיטת ריש לקיש שלמד זאת מכך שנאמר "ויתן אל משה ככלתו" – לשון כלה.

ואולם, מחלוקת האמוראים טעונה ביאור רב: במה נחלקו בעלי הפלוגתא?
בגמרא  דהנה,  בשמים':  'ליקוטי  בספר  מובא  פלפול,  בדרך  נפלא  ביאור 
בשעה  פניה  את  לסובב  לכלה  שמותר  יוחנן,  רבי  אמר  פו:(  )דף  בפסחים 
שאוכלת מקרבן הפסח אע"פ שיש דין לאכול כחבורה, "מפני שהיא בושה". 
שמסתכלים  ידי  על  האנשים  לעיני  לאכול  בושה  שהיא  "מפני  רש"י:  ופירש 
בה". ומשמע שדעת רבי יוחנן שמותר לאנשים להסתכל בפני כלה. וכן מצינו 
במפורש שאמר )כתובות יז. – ואין ההלכה כך( "מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה, 
מצינו שאמר  הפוכה: שהנה  לקיש  ריש  דעת  אולם  בעלה".  על  לחבבה  כדי 
'טוב  שנאמר  מעשה,  של  מגופו  יותר  באשה  עינים  מראה  "טוב  עד:(  )יומא 

מראה עינים מהלך נפש' )קהלת ו, ט(", ומשמע שהוא מחמיר ביותר בהסתכלות 
באשה, ומסתמא גם בכלה.

משיטותיהם הללו נובעת מחלוקתם, שרבי יוחנן סובר שמותר לסתם אדם 
להסתכל בפני כלה כל שבעת ימי המשתה, ומשום כך דרש "ככלה זו שערבה 
דרש  לקיש שמחמיר בהסתכלות באשה  ריש  ואילו  בחופתה",  בני אדם  על 
)מתוקים מדבש( "ככלה זו שערבה על בעלה בשעת חופתה"!   

"ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת" )לב, לב(.
בספר 'ירך יעקב' לרבי יעקב פיטוסי זצ"ל – מגדולי רבני תוניס, מביא מדרש 
כסף,  ככר  אלפים  עשרת  לאחשורוש  המן  ששקל  שבשעה  האומר,  פליאה 
אמר הקב"ה: אילו לא מת משה – יפה אמר המן, עכשיו שמת משה – יתלו 

אותו ואת בניו על העץ. והדברים טעונים ביאור.
ומבאר רבי יעקב פיטוסי: הגמרא בחולין )דף קלט:( מביאה, שמשה רבנו נרמז 
בתורה בפסוק )בראשית ו, ג(: 'בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה' – 
'בשגם' בגימטריה 'משה' שחי מאה ועשרים שנה. המן נרמז בדברי הקב"ה 
לאדם הראשון 'המן העץ אשר ציויתך לבלתי אכול ממנו אכלת', ומכאן רמז 

שהמן עתיד להיתלות על העץ.
לפי זה, אפשר לבאר את דברי המדרש, שהקב"ה אמר להמן: אילו לא מת 
משה בגיל מאה ועשרים, הרי שהרמז שהביאה הגמרא לגבי משה היה מתברר 
כלא נכון, וממילא מסתבר שגם הרמז שהובא באותה הגמרא לגבי המן אינו 

לגבי משה  לה על העץ. אך לאחר שראינו שדברי הגמרא  יּתָ והמן לא  נכון, 
נכונים, שהרי באמת חי מאה ועשרים שנה, ממילא דברי הגמרא על המן אף 

הם נכונים, ויתלו אותו על העץ.
לכן, לאחר חטא העגל, כשרצה הקב"ה לכלות את עם ישראל רח"ל, אמר 
משה לקב"ה 'אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת', והיינו 
שם  את  ותמחה  לחטאתם  תשא  לא  אם  אך  מוטב,  לחטאתם  תשא  שאם 
ישראל מן העולם, ממילא אין צורך במעשה המן שכוון כנגד עם ישראל, ואם 

כן אין שום סיבה לתלות את המן על העץ.
אם המן לא אמור להיתלות על העץ, בטל הרמז של 'המן העץ', ולפי מה 
שביארנו לעיל אין צורך גם ברמז של משה בתורה, שהיה נצרך כדי לקיים את 
)ומתוק האור( הרמז של המן, ולכן אמר משה 'מחני נא מספרך אשר כתבת'. 

"ּוֹמֶׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וגו'. ְוָהָיה ְּבֵצאת ֹמֶׁשה ֶאל 
ָהֹאֶהל ָיקּומּו ָּכל ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ַעד ֹּבאֹו 

ָהֹאֱהָלה" )לג, ח(.
אשתו  את  קינא  ואחד  אחד  שכל  "מלמד  קי.(:  )דף  בסנהדרין  בגמרא  מובא 

ממשה וכו' שחשדוהו מאשת איש".
הדברים נוראים וזועקים להסבר: הכיצד יתכן שכלל ישראל, ששים ריבוא 
אנשים, יחשדו במשה בששים ריבוא אשת איש?! מה גם שברבן של נביאים 

הדברים אמורים!
עוד עלינו לבאר את מה שמובא בפסוק להלן )לד, ל(: "וירא אהרון וכל בני 
ישראל את משה והנה קרן עור פניו ויראו מגשת אליו". מהי משמעות אותה 

קרינת פנים?
רעיון נפלא השופך אור על שני העניינים, אמר הגאון רבי יעקב קאפיל מרגלית 

זצ"ל:
אמרו חז"ל )שבת פח.(: "שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים 
ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים – אחד 
כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, וכיון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא 

מלאכי חבלה ופירקום".
מה הם הכתרים שקשרו המלאכים, והלא בעולם העליון הכל רוחני? וביאר 
הגאון הנ"ל, שהתורה כולה היא אורה של זיו השכינה, שנאמר "כי נר מצוה 
ותורה אור". הקב"ה נתן לנו תורה שבכתב ותורה שבע"פ, ואלו שני הכתרים – 
כתר של תורה שבכתב וכתר של תורה שבע"פ. אור תורה זה מאיר בפניו של 

כל אחד מישראל, עד שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם.
והנה, אמרו חז"ל )ברכות נז.(: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב – אל 
תיקרי מורשה אלא מאורסה", והיינו שהקב"ה קידש את ישראל עם התורה 
בחופה וקידושין, התורה היא הכלה וישראל היא החתן. על דרך זה אמרו חז"ל 
שגוי שלומד תורה כאשת איש היא לו וחייב מיתה, כי "תורה ציווה לנו" – ולא 

לאחרים.
אולם בעוונותינו הרבים, בשעה שעשו ישראל את העגל, ירדו מאה ועשרים 
ריבוא מלאכי חבלה ולקחו מישראל את הכתרים, שנאמר "וינצלו את עדים 
מהר חורב", ואת כל הכתרים הללו נטל משה, שנאמר "בהלו נרו על ראשי". 
כתרי תורה אלו גרמו את קרני ההוד על פניו של משה שלא עשה את העגל, 
וכל הוד התורה שהיה עד חטא העגל על פניהם – קרן מעתה בפניו של משה. 
כאשר ראו ישראל שכל הוד התורה, שהיתה מאורסת בחופה וקידושין לכל 
אחד ואחד מישראל, נלקח כעת על ידי משה – נדמה הדבר בעיניהם כאשת 

איש, וכל אחד מהם אמר: זו התורה, אשתי היתה, ונלקחה על ידי משה!
זו כוונת דברי חז"ל באומרם שכל אחד ואחד מישראל חשד במשה באשת 

איש!
בשולי הדברים מוסיף הגאון הנ"ל בשם בעלי הקבלה, שאמרו שמשה ברוב 
ויכולו,  בשעת  שבת  בליל  הכתרים  את  לישראל  מחזיר  וענוותנותו  צדקותו 
כנגד  ואחד  "נעשה"  כנגד  אחד  לביתו,  האדם  את  מלווים  מלאכים  ששני 
"נשמע", וזהו סוד הנשמה היתירה שבאה לאדם בשעת "ויכולו" בשבת, אור 

התורה שבכתב ושבעל-פה שמשה מחזיר לישראל מדי שבת.
זו כוונת מה שאומרים בתפילת השבת "ישמח משה במתנת חלקו" – כי את 
הכל נתן לישראל, ונשאר לו רק חלקו, ואף על פי כן הוא שמח בחלקו, כי "טוב 
)כמוצא שלל רב( עין הוא יבורך" – אפילו במועט. 



בס"ד לאחר שקיבלנו אישור להרחיב את הדירה בחמישים 
נבנה  המטרים  וביתר  אחד,  חדר  להוסיף  החלטנו  מ"ר. 
של  ההרחבה  סכום  את  נרויח  כך  להשכרה.  דיור  יחידת 
תשלומי  את  לחסוך  נוכל  אותו  שנכסה  ולאחר  החדר, 
ההשכרה בעבור הילדים... וכך באמת עשינו. לווינו כספים 
עינינו,  את  האיר  הנוסף  החדר  מ"ר.  חמישים  והוספנו 
והיינו מאושרים בחלקנו. את יחידת הדיור ריהטנו בצורה 
חביבה, ופרסמנו בעיתון מודעת השכרה לדירה המיועדת 
לזוג צעיר. כבר בשעה רבע לשבע בבוקר קיבלנו טלפון. 
על הקו היתה אישה קשישה. 'שלום, אני מתקשרת לגבי 
הדירה  'האם  'כן'.  ברק?  בבני  בדירה  מדובר  המודעה. 
מיועדת לזוג צעיר, או אולי גם היא יכולה לשוכרה, האם 
יש נוף מהדירה, והאם נרד במחיר'. ואחרי הרבה שאלות 
הודיעה הקשישה שעל אף שלא ראתה את הדירה, היא 
מעוניינת לשכור אותה. היא רוצה לשנות מקום מגורים, 
והאזור שלנו נראה לה נחמד וחביב וגם חדש. וכמובן, יש 

יתרון שהדירה היא בקומת קרקע.
הטלפון  את  לקח  הוא  מהתפילה.  בשבע  חזר  בעלי 
לשלושה  לא מקבלים המחאה  אנחנו  עוד  והסביר שכל 
חודשים מראש וחתימה על חוזה, אנחנו לא מתחייבים. 
כתמורה, ענתה הקשישה הנמרצת שבשעה שמונה היא 
שגרתית,  בוקר  המולת  של  עמוסה  שעה  עברה  אצלנו. 
וכאשר יצאה בת הסמינר עם התינוקת, והשקט והשלוה 
החלו לשרור בבית המבולגן, נשמעו דפיקות בדלת. אשה 
עמדה  התורה  שומרי  לחוג  משתייכת  שאינה  קשישה, 
מרץ  מביעה  כולה  כל  אבל  מקל,  על  נשענת  בפתח, 
בביטחון  אמרה  היא  מקודם',  איתכם  'דיברתי  וחיוניות. 
בהלם  בזה  זה  הסתכלנו  לעשות,  מה  ידענו  לא  מופרז. 
ואנחנו  ברירה,  שאין  בעלי  רמז  מכן,  ולאחר  ובדומיה, 

חייבים להראות לה את הדירה.
'אני אשכור את הדירה הזו עד סוף חיי', היא אמרה, ואז 
התחילה לספר לנו את סיפור חייה. חתנה נהרג במלחמת 
לו שיחזור  היא לא התחתנה, מחכה  ומאז  הימים,  ששת 
בתל-אביב.  גרה  היא  כעת  המשיח.  בביאת  אולי  מהר, 
לגור על שפת הים, אבל השכנים לא  נחמד מאד  אמנם 
שהדתיים  החליטה  היא  אליה.  מתייחסים  לא  נחמדים, 
עכשיו,  ברק.  בבני  לגור  תעבור  היא  ולכן  מאד  נחמדים 
הביאה  היא  אנחנו.  וגם  מאד  בעיניה  חן  מוצאת  הדירה 
מוכנה  גם  והיא  וטוב',  חתום  הכל  הנה  'בבקשה,  צ'קים, 
ארוחת  מפסידה  היא  כי  מהר,  עכשיו.  חוזה.  על  לחתום 

בוקר.
פתחנו את הפה וסגרנו שוב ושוב, ולא ידענו מה לעשות. 
ברור שהיא לא היתה הדיירת שהיינו מקבלים מלכתחילה, 
היא  אבל  בשכונה.  החיים  לאורח  מתאימה  לא  היא 
יהיה בסדר,  ושהכל  הצניעות,  כללי  לפי  הבטיחה שתלך 
שוב  ואמרה  חזרה  כך  מאד,  מאד  'אמינה'  אשה  ושהיא 
וגם ההמחאות עברו  ושוב. הסכם החוזה נחתם בזריזות 
לידינו, ותוך שעה היתה הדירה מושכרת לאשה הקשישה, 
לגור  ועוברת  מזוודה  אורזת  היא  היום  שכבר  שסיפרה 

כאן. כך הכי נוח לה.
לעצמנו  דאגנו  היום  עד  אם  חיינו.  השתנו  יום  מאותו 
דיירת   - נוספת  דאגה  לנו  נוספה  שהיום  הרי  ולילדינו, 
מאד  להוטה  אבל  וערירית,  קשישה  היתה  היא  חדשה. 

מאד לשיחה. היא נקשה על כל דלת ודלת בדירות הבנין 
שלנו והציגה את עצמה כדיירת חדשה. אודה ולא אכחיש, 
היו שכנים שכעסו עלינו. הם פשוט לא הבינו איך הכנסנו 
דיירת כזו, שלא מתאימה לאורח החיים במקום. הם לא 
יכלו להבין לאיזה מצב נקלענו. והיו שכנים, ולמעשה היו 
אלו הרוב, שריחמו עליה מאד ושאלו אותה שאלות. היא 
ענתה ברצון, אין לה ילדים, היא בודדה. יש לה תחביבים 
פעם,  הכנסת.  לבית  ללכת  תשמח  היא   - ובטח  רבים, 
לפני השואה, הם גרו בעיירה בפולין, ושם היה לה אבא 
פה  אבל  הכנסת,  לבית  תמיד  הלכו  והם  רב,  כמו  שהוא 
בארץ הביאו אותה לקיבוץ וזהו. שנים היא לא ידעה שיש 

יהודים שנראים כמו היהודים ההם בעיירה. 
שלה  מהסיפורים  מאד  התרשמנו  אנחנו  וגם  השכנים 
את  עצמנו  על  לקחנו  טבעי  באופן  מאד.  עליה  וריחמנו 
עול הדאגה לחייה. כך יצא שכאשר קנינו במכולת, רכשנו 
מהאוכל  הפרשנו  לשבת,  בישלנו  כאשר  בעבורה.  גם 
בשבילה. היא מעצמה לא ביקשה להתארח בשבתות וגם 
סירבה כשהציעו לה. אבל היו חגים שבהם היא הסכימה 
להתארח. למשל, בחג הפסח ובראש השנה היא התארחה 
התגייסו  ובסוכות  הסימנים,  ואת  המצה  את  לאכול  כדי 
להיות  יכול  היה  הסיפור  סוכה.  לה  לבנות  ילדי השכונה 
נחמד מאד אילולא בעיה קטנה שהלכה וגדלה עם הזמן 

והציקה לנו מאד.
חודשים  שלושה  בעבור  הקשישה  שילמה  בתחילה 
מראש, הצ'קים נפדו והכל היה בסדר גמור. אחרי שלושה 
בעבור  המחאות  לקבל  וביקשנו  אליה  ניגשנו  חודשים 
לאומי,  להיכנס מהביטוח  צריך  'אהה,  החודשים הבאים. 
אבל החודש אני צריכה להוציא הרבה כסף על תרופות, 
גמור',  'בסדר  בסדר?  הבא,  לחודש  המחאה  אתן  אני  אז 
הבא.  לחודש  המחאה  ורשמה  חייכה  היא  לה.  אמרתי 
היא  להפקיד את ההמחאה,  צריכים  לפני שהיינו  יומיים 
דפקה על דלת ביתנו. 'יש בעיה, לא יהיה כסף בבנק, אז 
בעיה  זו  גולד?  גברת  למה,  'אבל  הצ'ק'.  את  אל תפקידו 
שאין כסף... ' ניסיתי לומר לה, הרי לקחנו חובות. היא לא 
הבינה ממש. 'אין כסף. מה לעשות? שאני אישן ברחוב?! 

חכו... קצת סבלנות. אני אשה זקנה'.
פעם  בכל  חודשים.  מספר  נמשכה  הזו  והסבלנות 
לקנות  צריכה  אני  'אבל  אומרת:  היתה  היא  שדיברנו, 
תרופות. מה לעשות? לגור ברחוב?! אני לוקחת תרופות. 
הרבה הרבה תרופות'... לא ידענו מה לעשות. מצד אחד 
את  רב  בעמל  שילמנו  שני,  מצד  מאד.  עליה  ריחמנו 
היתה  שבנינו  הדיור  יחידת  של  המטרה  הבניה.  חובות 
נוסף,  הכנסה  מקור  ולהוות  הבניה  עלות  את  לכסות 
מימנה  שלא  רק  לא  שהדירה  מצב  נוצר  כעת  ואילו 
בשלב  להוצאה.  מקור  היתה  גם  אלא  עלותה,  את 
דיירת  מוציאים  איך  לשאול  לרב  בעלי  הלך  מסוים 
שאיש  ערירית  אשה  שלה?!  מהבית  ומבוגרת  קשישה 
כזה?! דבר  לעשות  שייך  כיצד  לה,  דואג  אינו  בעולם 

הבכיות  היו  אחד  מצד  מאד,  קשה  מלחמה  לנו  היתה 
לידינו  שבאה  העובדה  החיים,  על  שלה  הטענות  שלה, 
לא  אף  בתל-אביב,  ושם,  טובים,  יהודים  יש  כאן  רק  כי 
קיבלנו  שלא  העובדה  שני,  ומצד  אליה,  התייחס  אחד 
העיקה  הראשונים,  החודשים  שלושת  מתום  שקל 

חוב  גרר  שהסתיים,  חודש  וכל  עבר,  הזמן  מאד.  עלינו 
מסוגל  לא  שהוא  בעלי  החליט  דבר,  של  בסופו  נוסף. 
בי  רחמנים  יהודים  על  שהסתמכה  קשישה  אשה  לגרש 
יכולים להרוויח עוד שלושת אלפים  נכון, היינו  רחמנים. 
לאשה  לגרום  מסוגלים  היינו  לא  אבל  לחודש,  שקלים 
לנפשה. עזובה  חייה  שארית  את  לחיות  הזו  המסכנה 
שנים!  חמש  במשך  לידנו  התגוררה  הערירית  האשה 
חמש שנים שבהן כיבדה את אורח החיים שלנו, נמנעה 
היהדות.  אל  מעט  התקרבה  וכן,  בשבת,  אור  מלהדליק 
רק אצל  אינו אמור  רחוקים  אז לעצמנו שקירוב  חשבנו 
לתשעים,  נוסק  שגילה  באשה  שמדובר  אף  על  צעירים. 
היא בתו של הקב"ה, והוא רוצה את התשובה שלה כמו 
הרגישה  לא  היא  שנפטרה,  לפני  יומיים  אחר.  יהודי  כל 
לבוא  אם  אותה  לעצמה אמבולנס. שאלנו  והזמינה  טוב 
אותה,  הגענו לבקר  יום  והיא השיבה שלא. אחרי  איתה, 
והחלטנו לעשות תורנות בין כל השכנים. סיפרנו לה על 
התורנות והיא היתה מאושרת, ואמרה שהיא שמחה מאד 

שלא השארנו אותה ככה לבד. אבל למחרת היא נפטרה.
היה זה חסד של אמת, וכל השכונה כולה התגייסה להגיע 
שאיש  מפני  עצובים  היו  הבאים  הימים  שלה.  להלוויה 
בביתה,  תפילות  ארגנו  השכנים  'שבעה'.  עליה  ישב  לא 
אחרי  היום.  במשך  תהילים  לומר  התכנסו  והילדים 
ה'שבעה' התפנינו לפנות את החפצים שלה מהדירה. כל 
היו שלנו. כשפינינו את השידה, מצאנו מכתב  הרהיטים 
שעליו  דין  מעורך  מכתב  זה  היה  הראשונה.  במגירה 
'צוואה'. היא רשמה את הצוואה בשנה  היה כתוב בגדול 
ידעה  שלא  כתבה  היא  לבנין.  הגיעה  שבה  הראשונה 
לא  עכשיו,  עד  חייה,  ושכל  כך,  כל  טוב  כאן  שתרגיש 
הרגישה שדואגים לה כפי שהיא מרגישה כעת. היא רצתה 
ולכן החליטה להפסיק  עד הסוף,  הזו  לחוש את הדאגה 
לשלם ולראות אם אנחנו נחמדים רק בגלל הכסף. התברר 
לה שהיינו נחמדים כי אנחנו יהודים גומלי חסדים, ולכן 
חדרים  וחצי  שניים  דירת  לה  יש  לנו,  להשיב  רוצה  היא 
בתל אביב שנשקף ממנה נוף ים, ועכשיו היא מוסרת לנו 

אותה - - -
בפנינו  אישר  והוא  הדין,  לעורך  פנינו  הזו  הצוואה  עם 
בתל  שהדירה  כך  לאמיתה,  אמת  היה  שכתבה  כל  כי 
אביב אכן נרשמת על שמנו. לא חשבנו שמדובר בסכום 
רציני מאד. הבנו שהוא יכסה את הוצאות השכירות שלא 
התברר  אז  אבל  בצד.  משהו  לנו  ישאר  וכנראה  שולמו, 
שהדירה שלה שווה כמעט שלושה מליוני שקלים בגלל 
מחירי הדיור הגבוהים בתל אביב, בפרט שמדובר בדירה 
רחבת ידיים מסוג הבניה הישן, ששניים וחצי חדרים הם 

כמו ארבעה חדרים של היום, ובשל הנוף שצופה לים.
הכסף  את  אגב,  בדירה.  דשמיא,  בסיעתא  זכינו,  כך 
שנותר לה, היא תרמה בעבור כתיבת ספר תורה לעילוי 
שבשמים  לאביה  שהתקרבה  בבירור  היה  ניכר  נשמתה. 
לפני מותה. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אילו היינו 
תודה  אסירת  גם  אני  מהדירה.  אותה  לפנות  מתעקשים 
לאפשר  כדי  מספיק  רוח  אורך  לנו  שהיה  על  להקב"ה 
זכינו. אנו  אך  לכך,  מסוגל  אחד  כל  לא  בדירה.  לגור  לה 
)האמנתי ואספרה(  

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור 
ואריה  נסים  מרגו,  בן  יהודה  בהפצה.  והמסייעים  התורמים  וכל 

דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. מאיר בן חיים

לרפואת
ראובן בן שרה,  נסים 

בן חורם, משה בן 
נחמה בתושח"י

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, אליהו בן משה,  סלים בן חביבה, שלמה בן עובדיה ז"ל. שושנה פורן בת טאוס, 
יעל בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, מרים בת תמר, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע”ה, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. בת 

שבע אסתר ע"ה בת אביטל תבדלח"א, יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז”ל בן אשר אנשל יבדל”א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז”ל

דיירת חינם

א. האם יש תועלת למכור חולי של אדם חולה לגוי, והיכן מקור הדברים?
תשובה: כן, ומקור הדברים הוא מספר חסידים )סימן תמה – ע"ש בהערות בהוצאת אוצה"פ, כיצד 
מועילה המכירה(, שם הובא מעשה באדם שהיה חולה והגיע עד שערי מוות. והיה שם אחד 

לי  "אם תתן  החולה:  לו  ענה  החולי שלך",  לי את  "תמכור  לחולה:  ואמר  שהיה מתלוצץ 
כך וכך ממון אמכור לך את החולי". אמר לו המתלוצץ: "אתן לך". מיד עמד החולה ושב 
לאיתנו, ואותו המתלוצץ חלה תחתיו ומת. והובאו דבריו בכה"ח )יו"ד קטז, קמ ועוד( ובזבחי 
צדק לרבי עבדאלה סומך זצ"ל )שם, פח(. וכעי"ז הביא הגר"ח פלאג'י עובדא באחד שחלה 

חולי האבעבועות.
והחיד"א בהגהותיו 'ברית עולם' )על ספ"ח שם( הביא שכן שמע מאדם גדול שראה בעיניו 

גוי שמכר החולי ונתרפא. וגם כותב השורות עשה כן לפני כמה שנים והועיל לו מיד.

ב. האם מותר בשעת הדחק להתפלל תפילת מנחה לאחר שקיעת החמה?
ובשו"ע  צאה"כ.  עד  או  השקיעה  עד  האם  זמנה,  מתי  עד  הראשונים  נחלקו  תשובה: 
וברמ"א פסקו )סי' רלג( שכשנוהגים להתפלל ערבית לאחר צאת הכוכבים, אפשר להתפלל 

מנחה אפילו אחר השקיעה עד סמוך לצאה"כ, ע"ש.
ולכן, לכתחילה יש להתפלל מנחה עד השקיעה, אך אם נתעכבו הציבור ולא התפללו 

החמה,  שקיעת  לאחר  גם  להתפלל  רשאים  המנין(,  להתאספות  שהמתינו  )וכגון  השקיעה  לפני 
בתוך י"ג וחצי דקות )בשעות זמניות. כן מבואר ברמב"ם בפיה"מ בברכות ]דף ט.[ ובשו"ת פאר הדור ]סי' 
מד[ ובב"י ]סי' נח[ ועוד(. ודעת החזו"א )דינים והנהגות ח, ה(, להחמיר שלא להתפלל מנחה אחר 

השקיעה אפילו בדיעבד.
והנה, כתב המשנה ברורה )שם, ס"ק יד(, שמאחר ויש פוסקים רבים שחולקים על השו"ע 
והרמ"א וסוברים שזמנה הוא עד השקיעה, מוטב להתפלל ביחידות לפני השקיעה מאשר 
בציבור לאחר השקיעה. ומאידך, דעת הגר"ע יוסף זצ"ל )שו"ת יחו"ד, ח"ה סי' כב ויבי"א ח"ז סי' לד 
ע"ש( והאור לציון )ח"ב, טו, ד( והשבט הלוי )ח"ט, סי' מח( ע"פ דברי היעב"ץ במור וקציעה )סי' 

רלג, וכן מפורש בשו"ת שואל ומשיב ]מהדו"ג, סי' רמז[(, שמוטב להתפלל עם הציבור לאחר השקיעה 

בתוך הזמן הנ"ל, מאשר ביחידות לפני השקיעה, שהרי מצות תפילת המנחה עד הערב, 
ותפילת הציבור נשמעת לפני  ולמה תדחה בחינם תפילת הציבור שהקפידו עליה חז"ל, 

ה' תמיד )כמבואר בברכות דף 
ח. ועוד(. וע"ש עוד טעמים. 

שכתב  לציון  באור  וע"ע 
מהביאוה"ל(,  דבריו  )ומקור 

הנ"ל  השיעור  שלאחר 
בדיעבד יעשה תנאי, ע"ש.

 פנינים לשבת
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

   סיפור לשבת

          יין ומיץ ענבים
         אוצר בי"ד
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 יין איכותי ומשובח
במחירי אוצר בי"ד 
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